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О Б Я В Л Е Н И Е 

СО - Район Панчарево съобщава, че с Решение №653 по протокол №41 от 

14.10.2021г. на СОС, публикувано в брой 99 на Държавен вестник от                  

26 ноември 2021г. е одобрен проект за подробен устройствен – изменение на 

плана за регулация на УПИ „за озеленяване“ от кв. 43 и терен „за озеленяване“, 

намиращ се на юг от кв. 41 и 42 по плана на м. с. Панчарево, район „Панчарево“, и 

изменение на плана за улична регулация на улици: от о. т. 37-о.т. 35 до о. т. 291; от 

о. т. 98-о.т. без номер до о. т. 287; от о. т. 63 до о. т. 58; заличаване на улици от о. т. 

291- о. т. 290 до о. т. 328 и от о. т. 328-о.т. 329-о.т. 330 до о. т. 334 за създаване на 

нов терен за озеленяване в кв. 43 и нов терен за озеленяване, южно от кв. 41 и нова 

улица от нови о. т. 83-о.т. 85-о.т. 86-о.т. 87о.т. 88-о.т. 89-о.т. 90-о.т. 91-о.т. 92-о.т. 

93-о.т. 130-о.т. 94-о.т. 95-о.т. 96-о.т. 97-о.т. 98-о.т. 99-о.т. 100 до о. т. 58, от о. т. 130 

до о. т. 334 и от о. т. 130 до о. т. 334; проект за подробен устройствен план – 

изменение на плана за регулация на м. с. Кокаляне, м. в. з . „Кокалянски ханчета", 

м. в. з. „Кокалянски ханчета"– разширение, м. в. з. „Кокалянски ханчета"– II 

разширение, и м. в .з. Михово блато, район „Панчарево“; проект за подробен 

устройствен план – изменение на плана за застрояване с определяне на 

ограничителна линия на застрояване от улично-регулационните линии на м. с. 

Кокаляне, м. в. з. „Кокалянски ханчета", м. в. з. „Кокалянски ханчета"– разширение, 

м. в. з. „Кокалянски ханчета"– II разширение, и м. в. з. „Михово блато“, район 

„Панчарево“. Допуска отклонения от правилата и нормативите за устройство на 

уличната регулация съгласно § 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. 

за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на 

урбанизираните територии. План-схеми на мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура по части: „Електроснабдяване“ и „ВиК“ и план за 

вертикално планиране в обхвата на новопроектираните улици на м. с. Кокаляне, м. 

в.з. „Кокалянски ханчета“, м. в. з. „Кокалянски ханчета“ – разширение, м. в. з. 

„Кокалянски ханчета“ – II разширение, и м. в. з. „Михово блато“. Преномерира кв. 

21а, м. в. з. „Михово блато“, разположен западно от ул. „Иван Асен“ II в кв. 21в, м. 

в .з. „Михово блато“. Прекратява производството по одобряване на плана за 

регулация и застрояване за УПИ, за които не са представени предварителни 

договори по чл. 15, ал. 3 или 5, или по чл. 17, ал. 3 или 5 от ЗУТ: м. в. .з. 

„Кокалянски ханчета“, кв. 15, УПИ XXXI-2277, 2278 „за ЖС“; м. в. з.“ Кокалянски 

ханчета“, кв. 16, УПИ XV-3187, 3188, 3190 „за ЖС“; м. в. з. „Кокалянски ханчета“, 

кв. 21г, УПИ III-459, 854 „за ЖС“; м. в .з. „Кокалянски ханчета“, кв. 25, УПИ XXIII-

2062, 2065 „за ОО“; м. в. з. „Кокалянски ханчета“, кв. 26, УПИ II-2021, 2022 „за 

ЖС“; м. Разширение на в. з. „Кокалянски ханчета“,          кв. 21б, УПИ IV-450, 852, 

1108 „за ЖС“; м. Разширение на в. з. „Кокалянски ханчета“, кв. 28A, УПИ II-2186, 

2187, 2188 „за ЖС“; м. Разширение на в. з. „Кокалянски ханчета“, кв. 26A, УПИ X-

607, 1241 „за ЖС“; м. Разширение на в. з. „Кокалянски ханчета“, кв. 28, УПИ XII-

2991, 2992 „за ОО“, м. с. Кокаляне, кв. 17, УПИ VII-2017, 2019 „за ЖС“; м. с. 

Кокаляне, кв. 17, УПИ IX-2018, 1490 „за ОО“; м. с. Кокаляне, кв. 20, УПИ XVI-750, 

1220 „за ЖС“; м. с. Кокаляне, кв. 22а, УПИ XXV884, 1099 „за ЖС“; м. с. Кокаляне, 

кв. 25, УПИ VIII-113, 114, 2219 „за ОО“; м. в. з. „Михово блато“, кв. 21а, УПИ 

XVIII-534, 1746 „за ЖС“; м. в. з. „Михово блато“, кв. 21а, УПИ XXVI-2227, 1030 „за 

ЖС“; м. в. з. „Михово блато“, кв. 32а, УПИ III-1487, 1488 „за ЖС“; м. в. з. „Михово 

блато“, кв. 34a, УПИ X-511, 2287 „за ОО“; м. в.з. „Михово блато“, кв. 34a, УПИ VI-

515, 2285 „за ЖС“. Прекратява производството по одобряване на плана за 

регулация и застрояване за УПИ, които са одобрени с индивидуални 

административни актове като план-извадки: м. в. з. „Кокалянски ханчета“, кв. 8, 

УПИ II-2143 „за ЖС“ и УПИ XII-2144 „за ЖС“; м. в. з. „Кокалянски ханчета“, кв. 

19, УПИ VI-40 „за ЖС“, алея и задънени улици от о. т. 103-о.т. 104 до о. т. 314 и от 

о. 98 до о. т. 624; м. в. з. „Кокалянски ханчета“, кв. 14, УПИ X-140 „за ЖС“; м. в. з. 

„Михово блато“, кв. 22а, УПИ XXXV-2048 „за ЖС“; м. в. з. „Михово блато“, кв. 

22а, УПИ XLI-2130 „за ЖС“; м. в. з. „Михово блато“, кв. 21а, УПИ IV-2637 „за 

офиси и ателиета“; м. с. Кокаляне, кв. 17, УПИ II-642 „за ЖС“; м. в. з. „Михово 

блато“, кв. 21б, УПИ V-3191 „за ЖС“ и УПИ VI-3189 „за ЖС“ и улица от о. т. 63 до 

о. т. 588. Прекратява производството по одобряване на плана за регулация и 

застрояване поради наличие на съдебен спор на проектни УПИ XVI-552 „за ЖС“ и 

УПИ XVII-551 „за ЖС“, кв. 22а, м. в. з. „Михово блато“, на улици от о. т. 598-о.т. 

597-о.т. 596-о.т. 628-о.т. 595-о.т. 594 до о. т. 593 и от о. т. 628 до о. т. 629 и 

прилежащи УПИ VII-1136 „за ЖС“ и УПИ XVIII „за трафопост“.  

На основание чл. 129, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), 

Решението и одобреният проект за подробен устройствен план са публикувани 

на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура 

и градоустройство“ (sofia-agk.com) и са изложени за запознаване в сградата на 

Кметство Кокаляне  с адрес: с. Кокаляне, ул. Кръстан Младенов № 1. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 

Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в 

„Държавен вестник“. Жалбите се подават в СО - Район „Панчарево“            

(ул.“ Самоковско шосе“ № 230) и чрез отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община се 

изпращат до Административния съд – София-град . 
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